
Các Câu Hỏi Thường Gặp Về My.PPS

Tôi đã nghe nói My.PPS là một hệ thống Đăng Nhập Một Lần. Đăng Nhập Một Lần có nghĩa là
gì?
Đăng nhập một lần (SSO) là dịch vụ xác thực người dùng cho phép người dùng đăng nhập vào các ứng dụng
của bên thứ ba bằng cùng tên người dùng và mật khẩu. My.PPS sử dụng SSO để đăng nhập học sinh vào các
ứng dụng khác nhau bằng cùng tên người dùng và mật khẩu mà học sinh đã nhập để đăng nhập vào
My.PPS.

Làm cách nào tôi có thể sử dụng My.PPS để tìm lại/đặt lại mật khẩu của học sinh?
Đi tới Profile Settings ở góc trên cùng bên phải của màn hình. Trong 'Recover', quý vị có thể đặt lại Mật Khẩu
Tài Khoản Học Sinh PPS. Quý vị cũng có thể chọn một tùy chọn khôi phục (Tin Nhắn SMS trên Điện Thoại Di
Động, Email, Câu Hỏi Khôi Phục) để giúp quý vị mở khóa tài khoản nếu quý vị quên mật khẩu.

Làm thế nào để học sinh PK-3 có được thẻ đăng nhập QuickCard?
QuickCards từ Classlink sẽ thay thế huy hiệu Clever vào Tháng 9. Giáo viên của học sinh sẽ có những thẻ
này cho học sinh ở trường vào mùa thu này.

Tại sao một số biểu tượng có khóa và những biểu tượng khác thì không?
Các biểu tượng có khóa và ruy-băng màu xanh lam cho biết rằng ứng dụng/trang web đòi hỏi tên người
dùng hoặc mật khẩu để đăng nhập. Trong một số trường hợp, thông tin đăng nhập sẽ được chuyển từ hệ
thống PPS (SSO) và quý vị sẽ không cần nhập tên người dùng và mật khẩu học sinh của mình. Một số ứng
dụng khác sẽ yêu cầu quý vị nhập tên người dùng và mật khẩu trong lần đầu tiên truy cập ứng dụng. Sau
khi quý vị nhập thông tin đăng nhập của mình, My.PPS sẽ ghi nhớ thông tin đó để truy cập trong tương lai.

Tôi có thể tùy chỉnh bố trí theo ý của mình trong My.PPS không?
Có thể. Đi tới Profile Settings ở góc trên cùng bên phải của màn hình. Quý vị có thể cập nhật kích thước
phông chữ, kích thước biểu tượng, màu sắc và chủ đề.

Tôi có thể tập hợp các ứng dụng tương tự lại với nhau không?
Có thể. Bật hình thức chỉnh sửa (edit mode) lên bằng cách nhấn vào bút chì trong thanh menu My.PPS hoặc
bằng cách nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trong cổng My.PPS. Kéo và thả các biểu tượng theo thứ tự mà
quý vị muốn. Quý vị cũng có thể tạo một thư mục và kéo các biểu tượng vào thư mục để họp lại thành
nhóm.

Khởi chạy tự động là gì?
Khởi chạy tự động sẽ khởi động ứng dụng hoặc mở trang web khi My.PPS được mở. Tối đa 5 ứng dụng có thể
được khởi chạy tự động và mỗi ứng dụng sẽ mở trong một tab trình duyệt mới. Để bật tính năng tự động
khởi chạy, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng hoặc mở My Profile và chuyển đổi cài đặt để tự động khởi
chạy. Bất kỳ ứng dụng nào được đặt thành tự động khởi chạy sẽ có biểu tượng tên lửa trong tên của ứng
dụng.

Nếu tôi có thêm thắc mắc về My.PPS thì sao?
Xin vui lòng tham khảo hướng dẫn từ ClassLink tại đây - Help Center

https://help.classlink.com/s/article/My-Apps

